
Propozície Championship SAWRR 2019- JAZDCI 

Nemšová - MSR Ohradky , Lasa,14.kolo 6.kolo Team Roping 

  
Dátum : 25.-27.10. 2019 

Miesto : Ranch 13 Nemšová Luborča Antonstálska dolina 13   http://www.ranch13.sk/kontakty-cesta-k-nam     GPS 
N48.982282741   E 18.081298326 

                                    

Aréna Hala kryta : 75m x 32m piesok     Opracovisko ktyte u Haly  : 20x30m piesok    

Vonkajšia aréna:  72x33m Kruhovka  velká priemer : 50m   kruhovka malá :20m                                                                            

Rozhodca :Jakub Strnad,Miroslav Šedivý    

Usporiadateľ : Ranch 13 

Veterinár: MVDr.Dušan Bútora  

Piatok  začiatok o 17:00 hod 

 Ranch Doctoring –1 +2.kolo – OPEN  

Team Roping- 1.kolo –každy s každym  nohar  hlavar , najlepši team    20:00 

Súťažné disciplíny + program  

 Sobota  začiatok o 10:00 hod   

Ranch Sorting  1..kolo – OPEN  -Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu  

Ranch Sorting  1..kolo – Mládež- Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Ranch Sorting  1..kolo – Green Rider- Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Ranch Sorting   2.kolo – OPEN   Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Ranch Sorting   2.kolo – Mládež Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Ranch Sorting  2.kolo – Green Rider Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Team Roping- 2.kolo – OPEN 

Trailer Loading 1.kolo – OPEN Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 



Trailer Loading 1.kolo  – Mladež   Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Slavnostný  nastup  

Ranch Roping 1.kolo – OPEN  

California Ranch Roping 1.kolo – OPEN  

Team Peninng –1 .kolo - OPEN Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Team Peninng –1 .kolo – Mládež Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

2G Sorting –1 .kolo - OPEN Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

2G Sorting –1 .kolo – Mládež Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Team Roping- Finale – OPEN 

COUNTRY BAL –kapela z TEXAS o 21:00  

Nedeľa začiatok o 09.00 hod. 

2G Sorting –2 .kolo - OPEN -Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

2G Sorting –2 .kolo – Mládež -Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Ranch Roping 2.kolo – OPEN  

California Ranch Roping 2.kolo – OPEN  

Trailer Loading 2.kolo – OPEN  Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Trailer Loading 2.kolo  – Mladež   Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Team Peninng –2 .kolo – Mládež Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Team Peninng –2 .kolo - OPEN Majstrovstvá slovenska   prvých  15  teamov z championatu 

Cattle Penning 1.kolo-OPEN  Majstrovstvá slovenska   prvých  15  start dvojic z championatu 

Cattle Penning 1.kolo-Mládež  Majstrovstvá slovenska   prvých  15  start dvojic z championatu 

Cattle Penning 2.kolo-OPEN  Majstrovstvá slovenska   prvých  15  start dvojic z championatu 

Cattle Penning 2.kolo-Mládež  Majstrovstvá slovenska   prvých  15  start dvojic z championatu 

 

 
Usporiadateľ je oprávnený upraviť  a koordinovať v prípade potreby jednotlivé kolá  a začiatky 
štartov jednotlivých  
disciplín po obdržaní prihlášok jazdcov. Disciplíny sa riadia platnými pravidlami SAWRR. 
Usporiadateľ  si vyhradzuje právo na zmenu 



Ceny : celkom bude na výhrách vyplatené  6297 eur+3200 eur dotacia 
SAWRR  celkom 9497 eur 

Výhry nezavislé na počte štartujucich  

kategoria 1.miesto 
2.miest
o  

3.miest
o  

4.miest
o  

5.miest
o  

6.miest
o  

7.miest
o  

8.miest
o  

9.mies
t 

10.
m 

OPEN dobytok ,lasa 
/start.dvojica 80 €+200 50 € 40 € 30 € 20 € 15 € 13 € 10 € 7 € 5 € 
Mládež/ dobytok ,lasa 
/start.dvojica 25 €+100 20 € 15 € 10 € 7 € 5 € -   € -   € -   € -   € 

Green Riders 
                                     
-   €  

              
-   €  

              
-   €  

              
-   €  

              
-   €  

              
-   €  

              
-   €  

              
-   €  

            
-   €  

            
-   €  

Team roping  vyhry na 
team  

300 150 100 80 60 40 30 20 15 10 
 

          

Team roping  vyhry  

Vecne  ceny  : Green Riders , 1.-6.miesto  stužky, 
                        Open,Mladež  dobytok  -  1.-3.miesto Šeky 

 

Štartovné :  

Každá  disciplína  za štartovnu dvojicu : 16 € OPEN , 11 € - Mládež ,  7€ -Green Riders, 100€-Team roping  

Poplatok za dobytok  -pre každú štartovnú dvojicu  a  disciplinu  -  7 € Open, Mládež , Green Riders 

Kancelársky poplatok  - Office pre každú štartovnú dvojicu jednorázovo       - 3 € 

Poplatok pre nečlenov SAWRR pre každú štartovnú dvojicu jednorázovo   - 20 € 

Poplatok –Prackovne/Poharovné  pre členov  SAWRR  ,každa štartovna dvojica  za každu disciplinu  - 2 € 

 

Súťaží sa podľa  pravidiel  SAWRR  

Prihlášky na stránke http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie 

Prihlasovať sa môžete  do 23.10 23:59 (streda) UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK  -potom  za poplatok  10 € 

Registrovanie jazdcov 25.10 od 13:00 do 14:00 - od 18:00 do 19:00 a 26.10 od 8:00 -9:30  v  OFFICE v hale 

Občerstvenie-zábava :  

Zabezpečené v našom Rančovnom bufete   

Ubytovanie : 

Ubytovanie na ranči   v westernových izbach  40 eur/ dvojložkova  izba  / noc     včetně sprchy a wc  



Rezervacia cez prihlašku  

Na ranči 13 na lúke v stanovom mestečku ( nutné si doviesť stan),v áreali WC +sprchy 

Okolité penzióny        http://www.nemsova.sk/navstevnik/ubytovanie-a-stravovanie/ 
            
 
Parkovanie  áut na  lúke pred áreálom  

Ustajnenie koní :  

na celé preteky od štvrtka do nedele  -ustajneny musí byt každy kon –  

cena  obsahuje  -priprava boxu ,seno, voda ,piliny ,spracha  pre kone ,svetlo  

ak pridete na   jeden deň  tak  box bude rezervovany a nachytany len pre Vas   cena  sa  platí na  za box   nezavisle na počtu 
dni                                                                                                                                    

Box  v hale  v pravo vnutorný s napajačkou                     45€  kapacita  14 koní   

Box  při hale   s napajačkou                                                45€  kapacita  30 koní   

Box  panelový  bez napájačky zastrešený -Selado            35€  kapacita   20 koní     

Vlastná ohrádka na lúke       300 m od haly                        20 €  kapacita  25 koní    

Box na luke  z panelov 300 m od haly                                   35 €  kapacita  15 koní    

 

Vratna Kaucia za vyčistenie boxu  10 € 

FOTO  zde   http://www.ranch13.sk/ranch-13-ustajnenie-u-nas 

V cene ustajnenia   koní je  seno a voda   

Vstupné : zadarmo  

Parkovanie  zdarma 

V Sobotu o  21 00 hod Country Bál   v  HALE  v kantyne hrá skupina TEXAS 

Vstupné na coutry bál zdarma 

Ďalšie informácie : 

Kone a jazdci sa zúčastňujú závodov  na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, usporiadateľ 
nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie. Je potrebné predložiť  pas koňa s 
platnými veterinárnymi osvedčeniami.-očkovania  platné podla schématu –chrípka,povolenie k športovému presunu koní 
,rozbor krvi nie staršie ako  6 mesiacov  . 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu. 

Doprovodný program : 

Vozenie na koňoch, , lasovanie na umelé kravy ,živý stolovy fotbal,hod tomahoavkom 

Súťaže pre divákov ,  



V priebehu celého víkendu se bude  losovať o  vecné ceny .Vstupenky su zlosovatelene   

 Kontakt na  usporiadateľov :  

                                              http://www.ranch13.sk/kontaky 

 


